Vacature voor een eetstoornispsycholoog (volwassenen)
Wil jij als klinisch psycholoog werken binnen een ambulant behandelcentrum waar specialistische zorg en
persoonlijke ontwikkeling centraal staan? Kom dan werken bij het Centrum voor Eetstoornissen en maak deel
uit van ons gemotiveerde team.
ONS CENTRUM

Het Centrum voor Eetstoornissen is gelegen in de Limburgse Kempen en is een gespecialiseerd en ambulant
centrum voor de diagnostiek en psychotherapeutische behandeling van eetproblemen en eetstoornissen. Het
centrum maakt deel uit van Mensis, waartoe ook de Praktijk voor Gedragstherapie behoort. In totaal werken
er zeven collega’s die allen bijkomend opgeleid of in opleiding zijn tot psychotherapeut.
Het centrum richt zich op kinderen, jongeren, volwassenen en hun systemen met een aanbod dat bestaat uit
individuele therapie, systeemtherapie, groepstherapie, cursussen en diagnostisch alsook neuropsychologisch
testonderzoek. Via een multidisciplinaire samenwerking met overige zorgprofessionals uit de regio zorgen we
ervoor dat de eetproblematiek waar nodig via diverse invalshoeken behandeld kan worden. Tot slot richt het
centrum zich in beperkte mate ook op opleiding en sensibilisering.
JOUW FUNCTIE

Als klinisch psycholoog sta je in voor de ambulante zorg voor volwassenen (16+) met een eetproblematiek of
eetstoornis (anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder, obesitas, emotioneel eetgedrag,
ARFID, …). Je houdt intakes en voert waar nodig bijkomende diagnostiek uit om tot een gepaste
behandelindicatie te komen. Je geeft ambulante therapie aan patiënten die kampen met enkelvoudige alsook
complexe en langdurige eetproblematiek. Dit doe je aan de hand van een op maat gemaakt behandelplan,
waarbij je je niet enkel richt op de zich presenterende symptomatologie maar ook op de eventuele
onderliggende factoren (cf. persoonlijkheid, trauma, autisme, …). Je selecteert hiervoor verschillende
therapeutische methodieken en modellen en werkt waar nodig samen met multidisciplinaire professionals. Op
termijn geef je ook groepstherapie en trainingen. Je neemt deel aan de overlegmomenten in het team,
onderhoudt contacten met verwijzers en zorgt voor je eigen rapportages en administratie in het elektronisch
patiëntendossier.
JOUW PROFIEL

Je bent een klinisch psycholoog met tenminste vijf jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg waar je
gewerkt hebt met patiënten met eetstoornissen, (complex) trauma, persoonlijkheidsproblematiek of verslaving.
Je hebt een passie voor jouw beroep en de ambitie om binnen de gespecialiseerde zorg te werken. Je hebt
kennis van diverse behandelmodellen en hebt een therapie-opleiding gevolgd of plant dit in de toekomst te
doen. Je therapeutische grondhouding is warm, betrokken, validerend en je bent waar nodig ook empathisch
confronterend en directief. Je bent betrouwbaar en verantwoordelijk in je jobuitoefening.
ONS AANBOD

Werken voor het Centrum voor Eetstoornissen betekent dat je werkt binnen de gespecialiseerde zorg en wordt
ingeschakeld in een ambitieus en hecht team dat werkt volgens de visie ‘samen sterk en samen slim’. We
investeren in je persoonlijke groei en ontwikkeling aan de hand van intervisie, supervisie en opleidingen en
hanteren een platte structuur waar je wordt betrokken bij ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen.
Je wordt aangenomen in een tijdelijk dienstverband (6 maanden) voor 13u per week met een optie op vast.
Naar de toekomst toe worden je uren uitgebreid naar een halftijdse of voltijdse functie. Je kan dan, indien

gewenst, ook aangesteld worden binnen de Praktijk voor Gedragstherapie voor de behandeling van bredere,
niet-eetstoornisgerelateerde problematieken.
Is dit jouw baan maar mis je de benodigde kennis of ervaring? Ben je bereid om hier extra voor te investeren
in termen van tijd en opleiding? Laat deze vacature dan niet aan je voorbijgaan, maar overtuig ons van jouw
profiel en solliciteer voor deze functie! Wij voorzien een opleidingsplan op maat.
CONTACTGEGEVENS

Wil je graag nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Sophie Pollock op het nummer
0473/69.39.00 (bij voorkeur tussen 13.00u en 14.00u).
Ben je overtuigd en wil je graag solliciteren voor deze functie? Stuur dan je CV en begeleidende brief op naar
onderstaand (email)adres:
Centrum voor Eetstoornissen
T.a.v. Sophie Pollock, klinisch psycholoog-psychotherapeut
Heldenplein 7E
3945 Ham
E-mail: sophie@centrumeetstoornissen.be
www.centrumeetstoornissen.be
NB: In het voorjaar van 2019 zullen wij verhuizen naar een nieuwe locatie gelegen langs de Hamsesteenweg te
Heppen, op 5’ van de huidige locatie.

